
L U N C H K A A R T



Soep
Onze soepen worden geserveerd met brood en aioli.

Uiensoep 6,50
Boeren uiensoep met een crostini gegratineerd met boerenkaas.

soep “uit de put” 8,75
Soep van gepofte groente van de braai met rivierkreeftjes en meerval uit “de Put”.

SALADES
Al onze salades worden geserveerd met brood en aioli.

Salade zalm 14,50
Huisgerookte zalm van de smoker met chimichurri, gekookt ei, seizoensgroente uit het vuur,
gepofte cherrytomaat en kruidenmayonaise. 

Salade paddenstoelen  14,50
Geplukte paddenstoelen met boerenkaas, gepofte knolselderij, geroosterde cherrytomaat
en truffelmayonaise.
 

Restaurant ’t Ryck  Lunch
Van 12.00 –  

16.00 uur

Restaurant ’t Ryck ligt midden in het Groene Hart. De ambachtelijke keuken focust zich op 
ecologische en streekeigen producten. In het verlengde van onze ambitie om onze 

prachtige buitenomgeving te omarmen, bereiden wij alle gerechten voor vanaf onze 
vuurplaats met als smaakmaker “de Braai”. Passie en beleving vind je niet alleen terug in 

onze gerechten, maar ook zeker in onze mooie selectie van wijnen en eigen bieren. 

Wij wensen je een aangename middag toe!

Dieetwens of allergie? Laat het ons weten



AMBACHTELIJK BROOD
Boeren volkorenbrood van bakkerij Vroeg.

guacamole  8,75
Guacamole van tuinerwten met geroosterde groente van de braai, gepofte tomaat
en mesclun.
 
rivierkreeftjes 9,50 
Met gekookt ei, rode ui, sla en kruidenmayonaise.

clubsandwich 14,50
Met gegrilde kip, boerenkaas, tomaat, komkommer, gekookt ei, gebakken spek en 
piccalillymayonaise. Geserveerd met chips.

kroketten 9,50
Twee kroketten met ambachtelijk draadjesvlees van onze slager. Geserveerd met mosterd.

boerentosti 6,50
Met ham, boerenkaas en kruidenmayonaise.

uitsmijter 9,50
Van biologische eieren. Met ham, boerenkaas en/of spek.

Carpaccio 13,25
Van dungesneden, huisgerookte biefstuk. Met truffelmayonaise, geroosterde zaden,
sla en boerenkaas. Geserveerd met brood en aioli.
 
Kameryckse Burger  17,50
Briochebol met op de braai geroosterde runderhamburger en pulled pork, met 
boerenkaas en geroosterde groente van de braai. Geserveerd met friet.

paddenstoelen 14,50
Briochebol met gepofte knolselderij en geplukte paddenstoelen met gesmolten Doruvael,
little gem en gebakken ui. Geserveerd met friet.

Dessert
chocoladebol 7,50
Met witte chocolade-mandarijnmousse en yoghurtijs.

perencrumble 7,50
Met vanille ijs en boerenroom.

Dieetwens of allergie? Laat het ons weten

Lunch
Van 12.00 –  

16.00 uur

Restaurant ’t Ryck  



kinderen

pannenkoek  7,50 
Giant pannenkoek gemaakt van biologische melk en scharreleieren. 
Met stroop en poedersuiker.

Kipnuggets  7,50 
Huisgemaakt van kippendij. Met friet, ketchup en mayonaise.
 
Mini burger  7,50
Runderburger met sla, komkommer en tomaat. Geserveerd met friet en mayonaise.

kinderijs  5,00
Vers fruit, vanille ijs en slagroom.

Borrel & Aperitief
Nacho’s   9,50 
Gegratineerd met boerenkaas, tomatensalsa en geserveerd met 
Kameryckse guacamole van tuinerwten en aioli.

Ryckelijke borrelplank (voor 2-4p)  21,00 
Gedroogde ham, venkelsalami, droge worst, Doruvael, boerenkazen,  
pickles, olijven, brood met aioli, guacamole van tuinerwten, nacho’s en bitterballen.
 
Warm bittergarnituur   10,50
Mix van bitterballen, mini kaassoufflés, frikandellen en kipkrokant.
12 stuks

Koud bittergarnituur  9,50
Mix van boerenkazen, droge worst, venkelsalami en pickles.

Bitterballen  9,50
100% rundvlees bitterballen met mosterd.
10 stuks

brood & dip  5,00
Ambachtelijke bol met kruidenboter en aioli.

Restaurant ’t Ryck Kids &
borrel 



Restaurant ’t Ryck dranken

Frisdranken
Coca Cola 2,50
Coca Cola zero 2,50
Fanta 2,50
Sprite 2,50
Fuze Tea 2,60
Fuze Tea green 2,60
Fuze Tea green/mango 2,60
Cassis 2,60
Tomatensap 2,60
Rivella 2,60
Fristi 2,50
Vers sinaasappelsap 3,75
Koude chocomel 2,50
Ranja 1,95
AA-Drink 2,55

Bieren (tap)
Kameryck bier (pilsner) 25cl 2,85
Kameryck weizen 25cl 4,25
Kameryck Blond 25cl 4,25
Heineken 0,0% 2,95

Bieren (fles)
Wij bieden een rijke selectie aan speciaalbieren  
aan. Vraag naar het actuele aanbod bij 
het personeel.

Wijnen
Wij hebben een mooie selectie aan wijnen 
samengesteld. Vraag naar de wijnkaart 
bij het personeel.

Cocktails

Hendrick’s Gin & Tonic             9,50 
Naturfrisk tonic en komkommerlinten

Bobby’s gin & Tonic                   9,50 
Naturfrisk tonic, sinaasappel en 
kruidnagel
 
Aperol Spritz                             6,50
Aperol, soda, prosecco en sinaasappel

elderflower mojito                  9,50
Elderflower siroop, rum, soda, munt

WARME DRANKEN
Koffie 2,50
Cappuccino 2,75
Koffie verkeerd 3,25
Latte macchiato 3,25
Espresso 2,50
Dubbele espresso 3,00
Flat white 2,75
Espresso macchiato 2,75
Cafeïnevrije koffie 2,75 
Thee (Simon Levelt) 2,50
Verse muntthee 3,00
   met honing   3,55
Verse gemberthee 3,00
Irish coffee 7,25
Warme Chocomel 2,85
   met slagroom 3,25
Warme Chocomel met rum  5,00
Slagroom  0,50

Al onze koffies zijn ook te verkrijgen 
met soja- of havermelk

Huisgemaakt gebak
Huisgemaakte appeltaart 3,95
       met slagroom 4,45
Kameryckse worteltaart 3,95
Kameryckse brownie 3,25

Biologische frisdranken
NaturFrisk Indian Tonic 3,00
NaturFrisk Bitter Lemon 3,00
Ginger ale 3,00
Elderflower (vlierbloesem) 3,00
Kameryckse appelsap 2,60
Kameryckse appel/peersap 2,60
Bio melk 2,00
Bio karnemelk 2,00
Frozen Iceccino 3,75

Waters
Chaudfontaine blauw 2,50
Chaudfontaine rood 2,50
Fles bronwater Kameryck                           1,00 p.p 
(Gratis hervulbaar)


